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Depunere proces-verbal întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 
Nr.: 1777 Din data de 21.05.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4060/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Loredana 
Neamțu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: SC AGN Business Center SRL, cod de identificare fiscală: 29522673; Sediul social: Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, ap. 3, jud. Timiș; Număr de ordine în registrul comerţului J35/34/2012. 
3.2. Administrator special: Atudoroaie N.. 
4. Creditori: conform Tabelului preliminar al creanțelor SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 
10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019 din data de 10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC AGN Business Center SRL, 
numit prin Încheierea civilă nr. 340/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019 de Tribunalul 
Timiș, Secția II-a Civilă, în temeiul art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 comunică: Procesul-verbal al Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center SRL din data de 21.05.2021, ora 10:00, în anexă, în 
număr de 9 (nouă) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Procesul-verbal al Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center SRL  

din data de 21.05.2021, ora 10:00 
Număr dosar 4060/30/2019; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă 
Judecător-sindic: Loredana Neamțu 
Temei juridic: art. 48 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: SC AGN Business Center SRL 
Subscrisa Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu 
G., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC AGN Business Center SRL – în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul social în Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, ap. 3, jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub numărul J35/34/2012, având cod unic de înregistrare 29522673, numit 
prin Încheierea civilă nr. 340/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, având în vedere următoarele: 
- Convocatorul Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center SRL din data de 21.05.2021, ora 
10:00 a fost publicat în BPI nr. 8516/14.05.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-
insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/05/Convocatorul-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-SC-AGN-Business-Center-
SRL-in-data-de-21.05.2021-ora-10.00.pdf; 
- Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center 
SRL din data de 21.05.2021 ora 10:00, nr. 1659/13.05.2021 a fost depus la dosarul cauzei, publicat în BPI nr. 
8513/14.05.2021 și afișat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-
content/uploads/2021/05/Raport-de-activitate-ref.-ordinea-de-zi-a-Adunarii-Generale-a-Creditorilor-din-data-de-
21.05.2021-ora-10.00.pdf, în temeiul dispoziţiilor art. 47 și art. 48 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvență, a convocat Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC AGN Business 
Center SRL pentru data de 21.05.2021, ora 10:00, la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor SC AGN Business Center SRL din data de 21.05.2021, ora 10:00: 
(1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din patrimoniul debitorului AGN Business Center SRL. 
(2). Prezentarea situației impozitelor datorate la bugetul local ulterior deschiderii procedurii de faliment, aferente 
proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, 
Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de 
parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu următoarele specificații și 
date de identificare cadastrală: nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-U1; nivel 
Demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol înscris în CF nr. 
400784-C1-U15 cu nr. cadastral 400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-
C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 
400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-
C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 
400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-
C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 
400784-C1-U11 cu nr. cadastral 400784-C1-U11. 
(3). Aprobarea rezilierii contractelor de prestări servicii încheiate cu KSS Security Team SRL și Biconect SRL privind 
executarea de servicii de pază umană și protecție, respectiv mentenanță a sistemelor de securitate aferente bunului 
imobil din patrimoniul debitorului AGN Business Center SRL. 
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(4). Aprobarea cheltuielilor necesare a fi efectuate cu implementarea sistemului de securitate și monitorizare video și 
antiefracție. 
(5). Aprobarea încheierii contractului de prestări servicii de dispecerizare, monitorizare și intervenție rapidă cu TMA 
Guard & Security SRL, în baza ofertei formulate.  
(6). Aprobarea continuării activității de închiriere a proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș – bun imobil garantat în favoarea 
creditorului Vista Bank (România) SA și aprobarea menținerii contractelor de prestării servicii de către furnizorii 
societății debitoare în vederea asigurării bunei gestiuni și conservării proprietății imobiliare.   
(7). În ipoteza aprobării continuării activității de închiriere a proprietății imobiliare, aprobarea contractului-cadru de 
închiriere a spațiilor aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center 
SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș – bun imobil garantat în favoarea creditorului Vista 
Bank (România) SA, cu condiția supunerii spre aprobare în cadrul adunării creditorilor a prețului/mp pentru fiecare 
contract de închiriere. 
(8). În ipoteza aprobării continuării activității de închiriere a proprietății imobiliare, aprobarea menținerii contractelor 
individuale de muncă ale angajaților debitorului AGN Business Center SRL: contractul individual de muncă nr. 
004/17.01.2012 privind angajatul Novac M. având funcția de director tehnic; contractul individual de muncă nr. 
005/17.01.2012 privind angajatul Popa L. R. având funcția de agent imobiliar. 
(9). Aprobarea menținerii contractului de prestări servicii nr. 201201/13.01.2021 actualizat prin actele adiționale 
aferente, încheiat cu P.F.A. Brăilă A. A. având ca obiect întocmirea balanțelor, situațiilor financiare anuale ale 
debitorului AGN Business Center SRL, cu condiția renegocierii tarifelor la nivelul minim al tarifelor practicate pe piața 
serviciilor de contabilitate. 
(10). Aprobarea menținerii/încheierii contractelor de prestări servicii de pază și mentenanță tehnică obligatorii a 
sistemelor funcționale pentru proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center 
SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș în vederea asigurării conservării acesteia, în ipoteza 
respingerii punctului 6 de pe ordinea de zi. 
Desfăşurarea şedinţei Adunării Generale a Creditorilor: Şedinţa Adunării creditorilor este prezidată de practician în 
insolvență ec. Popescu G., asociat coordonator al Consultant Insolvență SPRL. De asemenea, se asigură totodată şi 
secretariatul şedinţei în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: „Adunarea creditorilor va fi 
convocată şi prezidată de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, dacă prezenta lege sau judecătorul-sindic nu 
dispune altfel. Secretariatul şedinţelor adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului judiciar/lichidatorului 
judiciar.” Potrivit disp. art. 49 alin (1) din Legea nr. 85/2014: „Cu excepția cazurilor în care legea cere o majoritate 
specială, ședințele adunării creditorilor au loc în prezența titularilor de creanțe însumând cel puțin 30% din valoarea 
totală a creanțelor cu drept de vot asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul 
favorabil manifestat expres al titularilor majorității, prin valoare, a creanțelor prezente cu drept de vot. Votul condiționat 
este considerat vot negativ. Sunt considerați prezenți și creditorii care au votat valabil prin corespondență.” Potrivit 
disp. art. 49 alin (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014: „Calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin. (1) împotriva 
averii debitorului se va determina prin raportare la: a) ulterior publicării în BPI a tabelului preliminar și până la 
publicarea în BPI a tabelului definitiv, valoarea creanțelor verificate și acceptate de administratorul judiciar, astfel cum 
reiese din cuprinsul tabelului preliminar; [...]”. Potrivit disp. art. 48 alin (3) din Legea nr. 85/2014: „Creditorii pot fi 
reprezentați în adunare prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari și al celorlalte 
persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității”. Potrivit disp. art. 48 alin (4) din Legea nr. 85/2014: 
„Dacă prin lege nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își 
exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura 
electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată 
pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar.” 
Participare: La şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center SRL din data de 
21.05.2021, ora 10:00 au comunicat voturi următorii creditori: 
1. Vista Bank (Romania) SA – creditor garantat ce deține un procent de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot 
înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat 
la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019, a comunicat votul nr. 
L/GS/20210518 din data de 18.05.2021 prin e-mail în data de 19.05.2021. 
2. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 0,06% din totalul 
creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN 
Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 
23749/12.12.2019, a comunicat votul nr. 249/2019/17.05.2021 prin e-mail în data de 18.05.2021. 
Cvorum: Președintele de ședință constată că Adunarea Generală a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL 
din data de 21.05.2021, ora 10:00 este legal întrunită, fiind îndeplinite condițiile de cvorum instituite de art. 49 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014, fiind prezenți respectiv fiind comunicate voturi din partea creditorilor ale căror creanţe însumate 
reprezintă 96,95% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 
publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019. Președintele de ședință constată că nu există nicio obiecțiune cu privire la 
legalitatea convocării și ordinea de zi Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data 
de 21.05.2021, ora 10:00. De asemenea, președintele de ședință constată că, până în data de 21.05.2021, ora 10:00, nu 
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sunt prezenți creditori și nu au fost înregistrate alte voturi decât cele consemnate în cadrul prezentului proces-verbal al 
ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL. Nefiind obiecțiuni cu privire la 
legalitatea convocării și ordinea de zi, se constată că Adunarea Generală a Creditorilor debitorului AGN Business 
Center SRL din data de 21.05.2021, ora 10:00 este legal constituită, drept pentru care se declară deschisă şedinţa 
adunării creditorilor, trecându-se la prezentarea și votarea ordinii de zi a şedinţei. 
Discutarea ordinii de zi: (1). Prezentarea rezultatului inventarierii bunurilor din patrimoniul debitorului AGN Business 
Center SRL. 
1. Vista Bank (Romania) SA – creditor garantat ce deține un procent de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot 
înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat 
la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 
99,938% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat următorul vot: „Subscrisa, 
Vista Bank (Romania) S.A., luam act de rezultatul invetarierii bunuilor aflate in patrimoniul debitoarei”. 
2. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 0,06% din totalul 
creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN 
Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 
23749/12.12.2019 respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a 
comunicat următorul vot: „Am luat la cunoștință rezultatul inventarierii bunurilor din patrimoniul debitorului AGN 
Business Center SRL”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 96,95% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de rezultatul 
inventarierii bunurilor din patrimoniul debitorului AGN Business Center SRL. 
Discutarea ordinii de zi: (2). Prezentarea situației impozitelor datorate la bugetul local ulterior deschiderii procedurii de 
faliment, aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în 
Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și 
șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu următoarele 
specificații și date de identificare cadastrală: nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-
U1; nivel Demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol înscris în 
CF nr. 400784-C1-U15 cu nr. cadastral 400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 
400784-C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF 
nr. 400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-
C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 
400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-
C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 
400784-C1-U11 cu nr. cadastral 400784-C1-U11. 
1. Vista Bank (Romania) SA – creditor garantat ce deține un procent de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot 
înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat 
la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 
99,938% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat următorul vot: „Subscrisa, 
Vista Bank (Romania) S.A., luam act de situatia impozitelor aferente bunuilor imobile ale debitoarei datorate catre 
bugetul de stat dupa deschiderea procedurii de faliment”. 
2. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 0,06% din totalul 
creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN 
Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 
23749/12.12.2019 respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a 
comunicat următorul vot: „Am luat la cunoștința despre situația impozitelor datorate la bugetul local ulterior deschiderii 
procedurii de faliment, aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center 
SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri 
și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu 
următoarele specificații și date de identificare cadastrală:  
- nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-U1;  
- nivel Demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2;  
- nivel Subsol și demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U15 cu nr. cadastral 400784-C1-U15;  
- nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-C1-U3;  
- nivel Etaj 1 înscris în CF nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4;  
- nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-C1-U5;  
- nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-C1-U6;  
- nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7;  
- nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-C1-U8;  
- nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-C1-U9;  
- nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10;  
- nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 400784-C1-U11 cu nr. cadastral 400784-C1-U11”. 
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Concluzii: Cu o majoritate de 96,95% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de situația 
impozitelor datorate la bugetul local ulterior deschiderii procedurii de faliment, aferente proprietății imobiliare aflată în 
patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, 
Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate 
într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu următoarele specificații și date de identificare cadastrală: 
nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-U1; nivel Demisol înscris în CF nr. 400784-
C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U15 cu nr. cadastral 
400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF 
nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-
C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 
400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-
C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 
400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 400784-C1-U11 cu nr. cadastral 
400784-C1-U11. 
Discutarea ordinii de zi: (3). Aprobarea rezilierii contractelor de prestări servicii încheiate cu KSS Security Team SRL 
și Biconect SRL privind executarea de servicii de pază umană și protecție, respectiv mentenanță a sistemelor de 
securitate aferente bunului imobil din patrimoniul debitorului AGN Business Center SRL. 
1. Vista Bank (Romania) SA – creditor garantat ce deține un procent de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot 
înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat 
la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 
99,938% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat următorul vot: „Subscrisa, 
Vista Bank (Romania) S.A., votam pentru amanarea cu 3 luni a rezilierii contractelor de prestari servicii descrise mai 
sus. Dupa expirarea perioadei de 3 luni, vom reveni cu o decizie privind rezilierea contractelor de prestari servicii 
mentionate”. 
2. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 0,06% din totalul 
creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN 
Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 
23749/12.12.2019 respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a 
comunicat următorul vot: „Nu ne opunem propunerii de reziliere a contractelor de prestări servicii încheiate cu KSS 
Security Team SRL și Biconect SRL privind executarea de servicii de pază umană și protecție, respectiv mentenanță a 
sistemelor de securitate aferente bunului imobil din patrimoniul debitorului AGN Business Center SRL”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi),  Adunarea Generală a Creditorilor a votat pentru amânarea cu 
3 luni a rezilierii contractelor de prestări servicii încheiate cu KSS Security Team SRL și Biconect SRL privind 
executarea de servicii de pază umană și protecție, respectiv mentenanță a sistemelor de securitate aferente bunului 
imobil din patrimoniul debitorului AGN Business Center SRL.  
Un procent de 0,06% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 
publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au 
comunicat voturi), nu se opune rezilierii contractelor de prestări servicii încheiate cu KSS Security Team SRL și 
Biconect SRL privind executarea de servicii de pază umană și protecție, respectiv mentenanță a sistemelor de securitate 
aferente bunului imobil din patrimoniul debitorului AGN Business Center SRL. 
discutarea ordinii de zi: (4). Aprobarea cheltuielilor necesare a fi efectuate cu implementarea sistemului de securitate și 
monitorizare video și antiefracție. 
1. Vista Bank (Romania) SA – creditor garantat ce deține un procent de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot 
înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat 
la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 
99,938% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat următorul vot: „Subscrisa, 
Vista Bank (Romania) S.A., votam pentru amanarea cu 3 luni a implementarii sistemului de secutitate si monitorizare 
video si antiefractie”. 
2. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 0,06% din totalul 
creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN 
Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 
23749/12.12.2019 respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a 
comunicat următorul vot: „Am luat la cunoștință și nu ne opunem propunerii de avansare a cheltuielilor necesare a fi 
efectuate cu implementarea sistemului de securitate și monitorizare video și antiefracție”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
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40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi),  Adunarea Generală a Creditorilor a votat pentru amânarea cu 
3 luni a implimentării sistemului de securitate și monitorizare video și antiefracție.  
Un procent de 0,06% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 
publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au 
comunicat voturi), a luat cunoștință și nu se opune propunerii de avansare a cheltuielilor necesare a fi efectuate cu 
implementarea sistemului de securitate și monitorizare video și antiefracție. 
Discutarea ordinii de zi: (5). Aprobarea încheierii contractului de prestări servicii de dispecerizare, monitorizare și 
intervenție rapidă cu TMA Guard & Security SRL, în baza ofertei formulate.  
1. Vista Bank (Romania) SA – creditor garantat ce deține un procent de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot 
înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat 
la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 
99,938% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat următorul vot: „Subscrisa, 
Vista Bank (Romania) S.A., votam pentru amanarea cu 3 luni a incheierii contractului de prestari servicii de 
dispecerizare, monitorizare si interventie rapida”. 
2. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 0,06% din totalul 
creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN 
Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 
23749/12.12.2019 respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a 
comunicat următorul vot: „Am luat la cunoștință și nu ne opunem propunerii de încheiere a contractului de prestări 
servicii de dispecerizare, monitorizare și intervenție rapidă cu TMA Guard & Security SRL, în baza ofertei formulate in 
măsura in care aceasta oferta a fost obținută în cadrul unui concurs de oferte ca fiind cea mai avantajoasa financiar”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi),  Adunarea Generală a Creditorilor a votat pentru amânarea cu 
3 luni a încheierii contractului de prestări servicii de dispecerizare, monitorizare și intervenție rapidă.  
Un procent de 0,06% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 
publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au 
comunicat voturi), a luat cunoștință și nu se opune propunerii de încheiere a contractului de prestări servicii de 
dispecerizare, monitorizare și intervenție rapidă cu TMA Guard & Security SRL, în baza ofertei formulate, în măsura în 
care aceasta oferta a fost obținută în cadrul unui concurs de oferte ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere 
financiar. 
Discutarea ordinii de zi: (6). Aprobarea continuării activității de închiriere a proprietății imobiliare aflată în patrimoniul 
societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș – bun 
imobil garantat în favoarea creditorului Vista Bank (România) SA și aprobarea menținerii contractelor de prestării 
servicii de către furnizorii societății debitoare în vederea asigurării bunei gestiuni și conservării proprietății imobiliare.   
1. Vista Bank (Romania) SA – creditor garantat ce deține un procent de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot 
înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat 
la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 
99,938% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat următorul vot: „Subscrisa, 
Vista Bank (Romania) S.A., votam pentru aprobarea continuarii activitatii de inchiriere si mentinere a contractelor de 
prestari servicii descrise mai sus la acest punct”. 
2. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 0,06% din totalul 
creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN 
Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 
23749/12.12.2019 respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a 
comunicat următorul vot: „Am luat la cunoștință și nu ne opunem propunerii de continuare a activității de închiriere a 
proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, 
Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș – bun imobil garantat în favoarea creditorului Vista Bank (România) SA și aprobarea 
menținerii contractelor de prestării servicii de către furnizorii societății debitoare în vederea asigurării bunei gestiuni și 
conservării proprietății imobiliare, sub condiția platii cu prioritate a obligațiilor fiscale care deriva din obținerea de 
venituri având in vedere procedura falimentului in care se afla societatea”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi),  Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat continuarea 
activității de închiriere a proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, 
situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș – bun imobil garantat în favoarea creditorului Vista Bank 
(România) SA, respectiv a aprobat menținerea contractelor de prestării servicii de către furnizorii societății debitoare în 
vederea asigurării bunei gestiuni și conservării proprietății imobiliare.   
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Un procent de 0,06% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 
publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au 
comunicat voturi), a luat cunoștință și nu se opune propunerii de continuare a activității de închiriere a proprietății 
imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, jud, Timiș – bun imobil garantat în favoarea creditorului Vista Bank (România) SA și aprobarea 
menținerii contractelor de prestării servicii de către furnizorii societății debitoare în vederea asigurării bunei gestiuni și 
conservării proprietății imobiliare, sub condiția plății cu prioritate a obligațiilor fiscale care derivă din obținerea de 
venituri având în vedere procedura falimentului în care se află societatea. 
Discutarea ordinii de zi: (7). În ipoteza aprobării continuării activității de închiriere a proprietății imobiliare, aprobarea 
contractului-cadru de închiriere a spațiilor aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș – bun imobil garantat în favoarea 
creditorului Vista Bank (România) SA, cu condiția supunerii spre aprobare în cadrul adunării creditorilor a prețului/mp 
pentru fiecare contract de închiriere. 
1. Vista Bank (Romania) SA – creditor garantat ce deține un procent de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot 
înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat 
la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 
99,938% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat următorul vot: „Subscrisa, 
Vista Bank (Romania) S.A., votam pentru aprobarea contractului cadru de inchiriere a spatiilor descrise mai sus, aflate 
in patrimoniul debitoarei in forma revizuita de catre subscrisa creditor ipotecar, cu conditia ca orice oferta de inchiriere 
sa fie supusa spre aprobare adunarii creditorilor”. 
2. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 0,06% din totalul 
creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN 
Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 
23749/12.12.2019 respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a 
comunicat următorul vot: „Am luat la cunoștință și nu ne opunem contractului-cadru propus de închiriere a spațiilor 
aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. 
Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș – bun imobil garantat în favoarea creditorului Vista Bank (România) SA, 
cu condiția supunerii spre aprobare în cadrul adunării creditorilor a prețului/mp pentru fiecare contract de închiriere”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi),  Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat contractul-cadru 
de închiriere a spațiilor aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center 
SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș – bun imobil garantat în favoarea creditorului Vista 
Bank (România) SA, cu condiția ca orice ofertă de închiriere să fie supusă spre aprobare adunării creditorilor 
Un procent de 0,06% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 
publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au 
comunicat voturi), a luat cunoștință și nu se opune contractului-cadru propus de închiriere a spațiilor aferente 
proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, 
Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș – bun imobil garantat în favoarea creditorului Vista Bank (România) SA, cu condiția 
supunerii spre aprobare în cadrul adunării creditorilor a prețului/mp pentru fiecare contract de închiriere. 
Discutarea ordinii de zi: (8). În ipoteza aprobării continuării activității de închiriere a proprietății imobiliare, aprobarea 
menținerii contractelor individuale de muncă ale angajaților debitorului AGN Business Center SRL: contractul 
individual de muncă nr. 004/17.01.2012 privind angajatul Novac M. având funcția de director tehnic; contractul 
individual de muncă nr. 005/17.01.2012 privind angajatul Popa L. R. având funcția de agent imobiliar. 
1. Vista Bank (Romania) SA – creditor garantat ce deține un procent de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot 
înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat 
la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 
99,938% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat următorul vot: „Subscrisa, 
Vista Bank (Romania) S.A., votam pentru aprobarea mentinerii contractelor individuale de munca ale urmatorilor 
angajati: 
Novac M. având funcția de director tehnic- 881 euro/luna; 
Popa L. R. având funcția de agent imobiliar- 1.300 euro/luna”. 
2. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 0,06% din totalul 
creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN 
Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 
23749/12.12.2019 respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a 
comunicat următorul vot: „Am luat la cunoștință și nu ne opunem propunerii de menținere a contractelor individuale de 
muncă ale angajaților debitorului AGN Business Center SRL:  
contractul individual de muncă nr. 004/17.01.2012 privind angajatul Novac M. având funcția de director tehnic;  
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contractul individual de muncă nr. 005/17.01.2012 privind angajatul Popa L. R. având funcția de agent imobiliar, în 
măsura în care acestea sunt indispensabile proceduriide administrare în faliment”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi),  Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat menținerea 
contractelor individuale de muncă ale următorilor angajați ai societății AGN Business Center SRL: contractul individual 
de muncă nr. 004/17.01.2012 privind angajatul Novac M. având funcția de director tehnic – 881 euro/lună; contractul 
individual de muncă nr. 005/17.01.2012 privind angajatul Popa L. R. având funcția de agent imobiliar – 1.300 
euro/lună. 
Un procent de 0,06% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 
publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au 
comunicat voturi), a luat cunoștință și nu se opune propunerii de menținere a contractelor individuale de muncă ale 
angajaților debitorului AGN Business Center SRL: contractul individual de muncă nr. 004/17.01.2012 privind angajatul 
Novac M. având funcția de director tehnic; contractul individual de muncă nr. 005/17.01.2012 privind angajatul Popa L. 
R. având funcția de agent imobiliar, în măsura în care acestea sunt indispensabile proceduriide administrare în faliment. 
Discutarea ordinii de zi: (9). Aprobarea menținerii contractului de prestări servicii nr. 201201/13.01.2021 actualizat prin 
actele adiționale aferente, încheiat cu P.F.A. Brăilă A. A. având ca obiect întocmirea balanțelor, situațiilor financiare 
anuale ale debitorului AGN Business Center SRL, cu condiția renegocierii tarifelor la nivelul minim al tarifelor 
practicate pe piața serviciilor de contabilitate. 
1. Vista Bank (Romania) SA – creditor garantat ce deține un procent de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot 
înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat 
la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 
99,938% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat următorul vot: „Subscrisa, 
Vista Bank (Romania) S.A., votam pentru aprobarea mentinerii contractului de prestari servicii incheiat cu P.F.A. Brăilă 
A. A., cu conditia renegocierii tarifelor la nivelul minim al tarifelor practicate pe piața serviciilor de contabilitate”. 
2. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 0,06% din totalul 
creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN 
Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 
23749/12.12.2019 respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a 
comunicat următorul vot: „Am luat la cunoștință și nu ne opunem propunerii de menținere a contractului de prestări 
servicii nr. 201201/13.01.2021 actualizat prin actele adiționale aferente, încheiat cu P.F.A. Brăilă A. A. având ca obiect 
întocmirea balanțelor, situațiilor financiare anuale ale debitorului AGN Business Center SRL, cu condiția renegocierii 
tarifelor la nivelul minim al tarifelor practicate pe piața serviciilor de contabilitate”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi),  Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat menținerea 
contractului de prestări servicii nr. 201201/13.01.2021 actualizat prin actele adiționale aferente, încheiat cu P.F.A. 
Brăilă A. A. având ca obiect întocmirea balanțelor, situațiilor financiare anuale ale debitorului AGN Business Center 
SRL, cu condiția renegocierii tarifelor la nivelul minim al tarifelor practicate pe piața serviciilor de contabilitate. 
Un procent de 0,06% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 
publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au 
comunicat voturi), a luat cunoștință și nu se opune propunerii de menținere a contractului de prestări servicii nr. 
201201/13.01.2021 actualizat prin actele adiționale aferente, încheiat cu P.F.A. Brăilă A. A. având ca obiect întocmirea 
balanțelor, situațiilor financiare anuale ale debitorului AGN Business Center SRL, cu condiția renegocierii tarifelor la 
nivelul minim al tarifelor practicate pe piața serviciilor de contabilitate. 
Discutarea ordinii de zi: (10). Aprobarea menținerii/încheierii contractelor de prestări servicii de pază și mentenanță 
tehnică obligatorii a sistemelor funcționale pentru proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN 
Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș în vederea asigurării conservării 
acesteia, în ipoteza respingerii punctului 6 de pe ordinea de zi. 
1. Vista Bank (Romania) SA – creditor garantat ce deține un procent de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot 
înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat 
la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 
99,938% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a comunicat următorul vot: „Subscrisa, 
Vista Bank (Romania) S.A., ne mentinem pozitia exprimata la pct. 6 de pe ordinea de zi, respeciv votam pentru 
aprobarea mentinerii contractelor de paza si mentenanta tehnica obligatorie a sistemelor functionale pentru proprietatea 
imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, jud, Timiș”. 
2. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș – creditor bugetar ce deține un procent de 0,06% din totalul 
creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului SC AGN 
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Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 
23749/12.12.2019 respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), a 
comunicat următorul vot: „Am luat la cunoștință și nu ne opunem propunerii de menținere a contractelor de prestări 
servicii de pază și mentenanță tehnică obligatorii a sistemelor funcționale pentru proprietatea imobiliară aflată în 
patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș 
în vederea asigurării conservării acesteia, în ipoteza respingerii punctului 6 de pe ordinea de zi, în măsura în care aceste 
cheltuieli respecta prioritatea la plată a obligațiilor fiscale care derivă din obținerea de venituri ale societății”. 
Concluzii: Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe 
întocmit împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi),  Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat menținerea 
contractelor de prestări servicii de pază și mentenanță tehnică obligatorii a sistemelor funcționale pentru proprietatea 
imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, jud, Timiș. 
Un procent de 0,06% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit împotriva 
averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 40/23/ITM/2019/10.12.2019 
publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 0,062% din totalul creditorilor care s-au prezentat sau au 
comunicat voturi), a luat cunoștință și nu se opune propunerii de menținere a contractelor de prestări servicii de pază și 
mentenanță tehnică obligatorii a sistemelor funcționale pentru proprietatea imobiliară aflată în patrimoniul societății 
debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș în vederea asigurării 
conservării acesteia, în ipoteza respingerii punctului 6 de pe ordinea de zi, în măsura în care aceste cheltuieli respecta 
prioritatea la plată a obligațiilor fiscale care derivă din obținerea de venituri ale societății. 
Hotărâri: Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC AGN Business Center SRL din data de 21.05.2021, ora 
10:00 a hotărât: 
1. Cu o majoritate de 96,95% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de rezultatul 
inventarierii bunurilor din patrimoniul debitorului AGN Business Center SRL. 
2. Cu o majoritate de 96,95% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 100,00% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi), Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de situația 
impozitelor datorate la bugetul local ulterior deschiderii procedurii de faliment, aferente proprietății imobiliare aflată în 
patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, 
Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate 
într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu următoarele specificații și date de identificare cadastrală: 
nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-U1; nivel Demisol înscris în CF nr. 400784-
C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U15 cu nr. cadastral 
400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF 
nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-
C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 
400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-
C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 
400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 400784-C1-U11 cu nr. cadastral 
400784-C1-U11. 
3. Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi),  Adunarea Generală a Creditorilor a votat pentru amânarea cu 
3 luni a rezilierii contractelor de prestări servicii încheiate cu KSS Security Team SRL și Biconect SRL privind 
executarea de servicii de pază umană și protecție, respectiv mentenanță a sistemelor de securitate aferente bunului 
imobil din patrimoniul debitorului AGN Business Center SRL.  
4. Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi),  Adunarea Generală a Creditorilor a votat pentru amânarea cu 
3 luni a implimentării sistemului de securitate și monitorizare video și antiefracție.  
5. Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi),  Adunarea Generală a Creditorilor a votat pentru amânarea cu 
3 luni a încheierii contractului de prestări servicii de dispecerizare, monitorizare și intervenție rapidă.  
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6. Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi),  Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat continuarea 
activității de închiriere a proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, 
situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș – bun imobil garantat în favoarea creditorului Vista Bank 
(România) SA, respectiv a aprobat menținerea contractelor de prestării servicii de către furnizorii societății debitoare în 
vederea asigurării bunei gestiuni și conservării proprietății imobiliare.   
7. Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi),  Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat contractul-cadru 
de închiriere a spațiilor aferente proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center 
SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș – bun imobil garantat în favoarea creditorului Vista 
Bank (România) SA, cu condiția ca orice ofertă de închiriere să fie supusă spre aprobare adunării creditorilor 
8. Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi),  Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat menținerea 
contractelor individuale de muncă ale următorilor angajați ai societății AGN Business Center SRL: contractul individual 
de muncă nr. 004/17.01.2012 privind angajatul Novac M. având funcția de director tehnic – 881 euro/lună; contractul 
individual de muncă nr. 005/17.01.2012 privind angajatul Popa L. R. având funcția de agent imobiliar – 1.300 
euro/lună. 
9. Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi),  Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat menținerea 
contractului de prestări servicii nr. 201201/13.01.2021 actualizat prin actele adiționale aferente, încheiat cu P.F.A. 
Brăilă A. A. având ca obiect întocmirea balanțelor, situațiilor financiare anuale ale debitorului AGN Business Center 
SRL, cu condiția renegocierii tarifelor la nivelul minim al tarifelor practicate pe piața serviciilor de contabilitate. 
10. Cu o majoritate de 96,89% din totalul creanțelor cu drept de vot înscrise în Tabelul preliminar de creanțe întocmit 
împotriva averii debitorului SC AGN Business Center SRL actualizat la data de 10.12.2019** nr. 
40/23/ITM/2019/10.12.2019 publicat în BPI nr. 23749/12.12.2019 (respectiv un procent de 99,938% din totalul 
creditorilor care s-au prezentat sau au comunicat voturi),  Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat menținerea 
contractelor de prestări servicii de pază și mentenanță tehnică obligatorii a sistemelor funcționale pentru proprietatea 
imobiliară aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea 
Aradului, nr. 8, jud, Timiș. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


